Karta produktu

Ubezpieczenie mieszkaniowe
Assistance +48 22 599 95 22
Porównanie pakietów
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Mury + elementy stałe
Tylko elementy stałe
Tylko mury
Wartość odtworzeniowa
Ruchomości domowe
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Ruchomości domowe od kradzieży

tak

tak

tak

opcja

Elementy stałe od kradzieży

tak

tak

tak

opcja

i szyby kominkowe, kabiny prysznicowe)

tak

tak

opcja

opcja

Przepięcia (bez względu na przyczynę)
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Ubezpieczenie mienia w garażu/piwnicy

tak

tak

tak

opcja

Szkody mrozowe

tak

tak

opcja

opcja
opcja

Oszklenia (w tym m.in. płyty indukcyjne, grzewcze, szyby piekarnika, kuchenki mikrofalowej
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Koszty poszukiwania przyczyny szkody
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Zakres terytorialny OC: Polska
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tak

opcja
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Grafﬁti

Zakres terytorialny OC: świat
Pomoc Medyczna 24
Assistance domowy (możliwość skorzystania z usług specjalistów trzy razy w roku – w tym
awaria AGD/RTV/PC, bez względu na wiek sprzętu)

Opcja: możliwość elastycznego dostosowania zakresu ubezpieczenia – w zależności od wariantu, rodzaju nieruchomości oraz formy własności. Ryzyka dostępne w kalkulatorze.

Pomoc Medyczna 24 (dla polis > 100 PLN)
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

wizyta lekarza pierwszego kontaktu (domowa lub w placówce medycznej)
wizyta pielęgniarki
transport Ubezpieczonego do placówki medycznej na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu
opieka pielęgniarska po hospitalizacji
usługa dostawy leków i drobnego sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego
transport medyczny
organizacja procesu rehabilitacji
pomoc psychologa

organizacja hospitalizacji
wizyta pediatry (domowa lub w placówce medycznej)
badania diagnostyczne
przekazywanie niezbędnych informacji
organizacja wizyty u lekarza specjalisty
infolinia medyczna

Twój Kierownik Regionu

Pomoc i infolinia dla Agentów

+48 22 589 95 95

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

agenci@axaubezpieczenia.pl
Materiał do użytku Agentów i Partnerów współpracujących z AXA Ubezpieczenia

Limity – ubezpieczenie od zdarzeń losowych lub wszystkich ryzyk oraz kradzieży z włamaniem lub rabunku
Rodzaj mienia

Limit odpowiedzialności

Podstawa limitu

70%/All Risk do wysokości SU
Sprzęt: RTV, AGD, PC, FOTO, elektroniczny, audiowizualny, instrumenty muzyczne
Wyroby wykonane w całości lub części ze srebra, złota i platyny – np. monety,
30% (nie więcej niż 20 tys. PLN)/
All Risk 40% (nie więcej niż 30 tys. PLN)
biżuteria, znaczki ﬁlatelistyczne
10%/ All Risk 40%
(nie więcej niż 50 tys. PLN)

Dzieła sztuki
Broń z osprzętem i amunicja

10%

Mienie służące do działalności gospodarczej lub zawodowej

10%/All Risk 20%

Pieniądze i środki płatnicze

10% (nie więcej, niż 5 tys. PLN)

Papiery wartościowe

Suma ubezpieczenia
ruchomości domowych

5%/All Risk 10%

Ruchomości domowe w czasowym posiadaniu Ubezpieczonego, które
Ubezpieczony zobowiązany będzie zwrócić osobie trzeciej

25%

Zwierzęta i rośliny (w tym dla wariantu All Risk – roślinność ogrodowa na posesji)
Szyby i elementy szklane od stłuczenia lub pęknięcia
Ruchomości domowe w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem
lub domem jednorodzinnym oraz w garażu wolnostojącym
Rzeczy osobiste gości

10%/All Risk 20%
10%/All Risk 20%
10%/All Risk 20%
1 tys. PLN

Budynki niemieszkalne

50 tys. PLN/All Risk 100 tys. PLN

Obiekty małej architektury

50 tys. PLN/All Risk 100 tys. PLN

Budynki niemieszkalne domu letniskowego

10 tys. PLN

Obiekty małej architektury domu letniskowego

2 tys. PLN

Materiały budowlane wewnątrz domu w budowie

10 tys. PLN

Narzędzia budowlane wewnątrz domu w budowie

Limity kwotowe

10 tys. PLN

Bagaż w podróży

1 tys. PLN/All Risk 2 tys. PLN

Ryzyko
Powódź

do wysokości SU

Dewastacja

do wysokości SU

Koszty demontażu i uprzątnięcia miejsca szkody

10%
10% (nie więcej niż 5 tys. PLN)/
All Risk 20% (nie więcej niż 10 tys. PLN)

Koszty transportu i składowania mienia
Przepięcia w ruchomościach domowych i elementach stałych

10 tys. PLN/All Risk 20 tys. PLN

Pękanie mrozowe wewnątrz domu lub mieszkania

10 tys. PLN/All Risk 20 tys. PLN

Pękanie mrozowe instalacji zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych (All Risk)
Koszty poszukiwania przyczyny szkody

5 tys. PLN
10 tys. PLN/All Risk 20 tys. PLN

Rażące niedbalstwo (All Risk)

10 tys. PLN

Kradzież zwykła (All Risk)

10 tys. PLN

Grafﬁti (All Risk)

2.5 tys. PLN

OC najemcy

50 tys. PLN

Koszty poszukiwania zwierząt domowych
Koszty utraty wody i gazu

Suma ubezpieczenia
mienia

Limity kwotowe

500 PLN
2.5 tys. PLN

Dodatkowe zalety ubezpieczenia mieszkaniowego
ˇ Pomoc Medyczna 24 dla polis > 100 PLN (14 świadczeń)
ˇ ochrona budynków niemieszkalnych, wyposażenia posesji i pomieszczeń
przynależnych w standardowym zakresie ochrony
ˇ ubezpieczenie mienia od dewastacji do wysokości SU bez konieczności
ochrony od kradzieży z włamaniem lub rabunku
ˇ mienie ruchome wg wartości odtworzeniowej bez limitu wieku, mury
i elementy stałe do 50 lat
ˇ ochrona mienia w działalności gospodarczej
ˇ dewastacja do wysokości SU bez konieczności ochrony od kradzieży
ˇ ubezpieczenie od przepięć bez względu na przyczynę

ˇ ubezpieczenie OC inwestycji dla domu w budowie, dodatkowe OC dla najemców
ˇ ochrona OC dla właściciela nieruchomości i domowników na zasadzie ryzyka (zakres
terytorialny: w miejscu ubezpieczenia, Polska, Europa, świat)
ˇ dla SU ruchomości większej niż 20 tys. PLN gratisowa ochrona bagażu w podroży, rzeczy
osobistych gości, mienia w transporcie i tymczasowego składowania ruchomości
ˇ usługi Assistance trzy razy w roku – w tym awaria AGD/RTV/PC
ˇ odpowiedzialność za części wspólne nieruchomości – proporcjonalnie do części własności
ˇ możliwość ubezpieczenia nakładów inwestycyjnych przez najemców
ˇ OC Premium obejmujące sporty motorowodne, jazdę konną oraz uprawiane sportów w ramach
sekcji, klubów i organizacji sportowych

Pamiętaj o innych naszych ubezpieczeniach, m.in.

Jak zgłaszać szkody mieszkaniowe
ˇ telefonicznie pod numerem +48 22 599 95 22 (24 godziny na dobę)
ˇ e-mailem na adres: zgloszenia@axaubezpieczenia.pl
ˇ pisemnie na adres siedziby AXA Ubezpieczenia: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Materiał do użytku Agentów i Partnerów współpracujących z AXA Ubezpieczenia

